
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
Dichlorodiphenyltrichloroethane  
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane  
2,2-bis(p-Chlorophenyl)-1,1,1-trichloro ethane  
1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis(4-chlorobenzene)  
p,p'-DDT 

CAS#              :   50-29-3                                C14H9Cl5 
RTECS#         :    KJ3325000                         Molecular mass : 354.5                                                             
UN#                :   2761  
EC#                 :   602-045-00-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลวที่
มีสารละลายอินทรียอาจติดไฟได 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดยเครงครัด 

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ 
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ   
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ตัวสั่น ทองเสีย เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ อาเจียน  ชา เปนอัมพาต
บางสวน ไวเกินตอการถูกกระตุน 
ชัก 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต 
ละลายนํ้า นอนพัก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม เก็บกวาดสารที่หกออกมา
ใสภาชนะที่ไมใชโลหะที่ปดสนิท ทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลือดวยความระมัดระวัง
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  เครื่องปองกันสวนบุคคล: 
เครื่องชวยหายใจ P3 filter สําหรับอนุภาคสารพิษ 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  เปนมลพิษทางทะเลที่รุนแรง 
EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 25-40-48/25-50/53 UN Pack Group: III 
S: (1/2-)-22-36/37-45-60-61   

 

DDT ดีดีที ICSC :0034 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC ®-61GT7-III 

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากเหล็ก  
อะลูมิเนียมและเกลือของอะลูมิเนียม  อาหารและอาหารสัตว ดูอันตรายทางเคมี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสี หรือผงสีขาว  สาร technical product เปนของแข็งคลายขี้ผ้ึง 
อันตรายทางเคมี : เมื่อเกิดการเผาไหม ทําใหเกิดกาซที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อรวมทั้งไฮโดรเจนคลอไรด   
ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมและเหล็ก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 mg/m3; as TWA; A3; (ACGIH 2004) 
MAK: 1 mg/m3; H; Peak limitation category: II(8); (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC  การระเหยของสารจะนอยมาก อยางไรก็ตาม ปริมาณของสารในอากาศสามารถเพ่ิมขึ้นได
อยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายโดยเฉพาะถาสารเปนผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : อาจทําใหเกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําให
เกิดอาการชักและกดการหายใจ การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางและตับ สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งใน
มนุษย  จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจมีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 260   ํC 
จุดหลอมเหลว : 109   ํC 
ความหนาแนน : 1.6 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ละลายไดไมดี 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 6.36 
 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอสัตวปก การสะสมทาง
ชีวภาพของสารเคมีน้ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดหวงโซอาหาร ตัวอยางเชน ในนม และสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใต
การใชตามปกติ  จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพิ่มการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชใน
ตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได  หามนําชุดทํางานกลับบาน  ควรศึกษาขอกฎหมาย
ของประเทศน้ันกอนการนําไปใช  มีช่ือการคา คือ Agritan, Azotox, Anofex, Ixodex, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, 
Clofenotane, Zeidane, Dicophane, Neocid 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


